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“रानटी ऑर्कि डच रोपटं दलदलीत वाढायला मदत 
करायचीय का तुला!” त्याच ेवडील उद्गारले. “तुला 
खरंच अस ंकरायच ंअसेल तर स्वयंपाकघराच्या 
दाराबाहेरच तू ते करू शकतोस!” 

तो तेरा वर्ाांचा होता तेव्हा जो पडिनला अचानक 
आपल्या कुटंुबाच्या शतेावर उगवलेल ंदमुीळ रानटी 
ऑर्कि ड ददसल.ं त्या ददवसापासनू, साऱ्या अडथळयानंा 
पार करत त्याने सुदंर, ददमाखदार लेडीज स्स्लपसि 
ऑर्कि डचे रक्षण करण्याचा ननर्ािर केला.   
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 जो पडिनला आपल्या कुटंुबाच्या शतेावर काम करायला मजा 
येत नसे. त्याचं काम संपलं की तो आपला कुत्रा लॅडीला सोबत 
घेऊन भटकत असे. दोघं ममळून ईस्टनि ऑन्टाररयोतल्या 
झाडाझडुपाच्या आणण दलदलीच्या तीनश ेएकर भागात भरपरू 
पायपीट करत असत.      

काळासोबत, तो डोंगरातल्या, दलदलीतल्या कानाकोपऱ्यांशी, 
जागांशी पररचचत झाला. प्रत्येक प्रजातीची झाड ंव रोपटी, बीव्हरच े
बांर्, ओस्प्री पक्ष्याचं घरटं, लांडगा व काळया अस्वलाची गहुा 
त्याला कळल्या. स्जथे हरणं झोपत, स्जथे रानटी कुत्री भटकत, 
स्जथे कापि व बास मासे पोहत, स्जथे कासव, बेडूक व टोड अंडी 
घालत त्या सवि जागाचंा ठाव त्याला लागला. सयूािचा प्रवासमागि 
व चंद्राच्या कलांशीही तो चागंला पररचचत झाला.    



जून मदहन्यात जॉन तेरा वर्ाांचा झाला तेव्हा एकदा 
त्याला आठ दमुीळ रानटी ऑर्कि डची रोपटी ददसली. ती 
दलदलीच्या जममनीत सरळसोट उभी होती. मागे टे्रकला 
गेला असताना त्यान ेही रोपटी पादहली होती, पण त्यावेळी 
त्यांच्यावर फुलं उगवली नव्हती. वाकून जोने एक फूल 
आपल्या हातात घेतलं. ऑर्कि डचं त ेफूल त्याच्या लाडक्या 
लॅडीच्या कानासारखं मलुायम आणण नाजकू होतं.   

“या सयूािस्तावेळी मला सापडलेली सवाित सुदंर गोष्ट 
आहेस त,ू काय?” तो म्हणाला.  



चारच ददवसांपवूी, त्याची मशक्षक्षका ममस मॅकइंटायरने शाळेच्या मदैानाच्या 
कडलेा फुलांनी बहरलेली दोन रोपटी पादहली होती. मग ममस मॅकइंटायर 
आपल्या वगाितल्या मलुांना ती फुलं दाखवायला घेऊन गेली होती.   

“तुम्ही पाहाताय ते एक आश्चयिच आहे,” ती म्हणाली. “लेडीज स्स्लपर 
ऑर्कि डच्या फुलांमध्ये परागकण नसतात आणण ते स्वत:चं परागीकरण करू 
शकत नाहीत. त्यासाठी या फुलांना चौकस मर्माशयांवर वा फुलांच्या कोशात 
लडुबडु करणाऱ्या र्कटकांवर अवलंबनू राहावं लागतं.”  

त्या दपुारी जोला एक माशी दरू पळवण्यासाठी बरेच प्रयास पडले.   

“ऑर्कि डच्या रोपट्याला फुलांचा बहर येण्यासाठी सात ते पंर्रा वर्ि 
लागतात आणण दरवर्ी त्याच्या प्रत्येक शेंगेत पंर्रा ते पस्तीस हजार बबया 
तयार होतात. कल्पनाच करू शकत नाही आपण!” 

हे ऐकून अनेक ववद्यार्थयाांनी माना डोलावल्या, काहींनी उसासा टाकला 
आणण काहींनी थट्टा केली, “एवढ्या सगळया बबया कशाला उगाच!” 



माशी परतली. यावेळी नतने जोचा वपच्छाच परुवला. जोने मानेवर चापट 
मारून नतला मारून टाकलं.  

“....आणण या रोपट्यानंा एवढीच अडचण नसते,” ममस मॅकइंटायर पढेु 
बोल ूलागल्या, “त्यांना पाणी आणण सयूिप्रकाश यांचं संतुलन सांभाळावं 
लागतं. पाणी जास्त ममळालं तर रोपटी सडतात आणण कमी ममळालं तर 
मरतात.” 

“खूपच नाजूक ददसतायत,” एक मलुगा म्हणाला.  

“आपण कदाचचत त्याचंी मदत करू शकू,” जोचा ममत्र स्कॉट म्हणाला.  

“हो, मदत ममळाली तर फायदाच होईल त्यानंा,” ममस मॅकइंटायर 
म्हणाल्या.  

जोन ेदलदलीकड ेपादहलं. “इथे आणखीही अशी रोपटी आहेत का? र्क हे 
एकटंच आहे?” तो लॅडीकड ेवळला. “आपण शोर्नू बघयूा, काय लॅडी?” 



संपणूि दपुारभर, जो बहर आलेल्या ऑर्कि डच्या रोपट्यांचा शोर् घेत होता. 
तशी आणखी सोळा रोपटी सापडल्यावर त्याला आश्चयि वाटलं.   

“सगळीकड ेऑर्कि डच ऑर्कि ड ददसतायत, लॅडी!” 

रात्रीच्या जेवणाची वेळ होऊ लागली तसं त ेघराकड ेचाल ूलागले. पण 
जोच्या डोक्यात ऑर्कि ड काट्यांसारखे रुतून बसले होत.े त्याने स्वत:ला वचन 
ददलं की तो पनु्हा नतथे येईल आणण आपला शोर् सरुू ठेवेल.  

मग उन्हाळयाच्या सटु्टीत जो आणण लॅडी वेळ ममळेल तेव्हा दलदलीच्या 
भागात र्फरले.  

“आर्ी बत्तीस सापडले होते, आता छप्पन झाले,” दोन आठवडयांनी तो 
म्हणाला.   

ममस मॅकइंटायरच ेशब्द आठवनू त्याने लॅडीच्या डोक्यावर थोपटलं. मग 
त्याने स्वत:लाच ववचारलं, जर....?  

शतेात पोहोचपेयांत त्याच्या मनात एक र्ाडसी ववचार आला.   



जोने उत्साहाने आपल्या शोर्ाबद्दल घरच्या लोकांना सांचगतलं. त्याला काय करायची इच्छा 
आहे, तेदेखील त्याने सांचगतलं.  

“तुला दलदलीतल्या रानटी ऑर्कि ड रोपट्यांची मदत करायचीय!” त्याच ेवडील उद्गारले. “हेच 
करायच ंअसेल तर आपल्या स्वयंपाकघराच्या दरवाजाबाहेरच तू सुरुवात करू शकतोस!” 

त्याच्या बदहणीने, मेरीने आपलं हसू दाबलं.  

“गप्प बस!” आई मेरीवर चचडली.  

“पण ऑर्कि ड आपल्या शेताचाच भाग आहेत, बाबा. ते फक्त दलदलीत उगवतात. त्यांना 
बटाट्यापेक्षा जास्त मदतीची गरज असते.” 

“आणण जेव्हापासून दहमनदीने जममनीवर दलदल केलीय तेव्हापासून त्या जममनीत एकसुद्धा 
बटाटा उगवलेला नाहीये.” 

“बघ, रुफस,” आई मध्येच बोलली. “आपल्या मुलाला शतेीच्या कामामशवाय त्याच्या आवडीच ं
काम करायला ममळायला पादहज.े त्यातूनच त्याला आनंद ममळेल.” 

“आनंद!” वडील चचतंेच्या स्वरात म्हणाले. “आपण राहातोयच की आनंदात! पण आनंद 
ममळाला म्हणून आपल्याला अन्न ममळत नाही, छत ममळत नाही हे जोला कळायला हवं.” 

जेवणाच्या टेबलवर जणू काही थडंगार बफि च पडला.  

“माझं घरच ंआणण शाळेच ंकाम पूणि केल्यावर तरी मी हे काम करू शकतो?” जोने ववचारलं.   

उकडलेला बटाट चावत चावत वडील म्हणाले, “हो, तेव्हा जरूर करू शकतोस.” 



भांडी र्तुल्यावर आणण गायींचं दरू् काढून झाल्यावर जोने 
त्याच्या आईला आणण बदहणीला ती दमुीळ रानटी ऑर्कि ड 
दाखवायला नेलं. लॅडीसदु्धा सोबत होती. त ेघाईघाईत र्फरले कारण 
डोंगरात सयूािस्त होण्याची, रात्र पडण्याची वेळ झाली होती.  

“हे ऑर्कि ड प्रागनैतहामसक काळातले वाटतात,” मेरी म्हणाली. 
“अगदी आईच्या स्स्लपरसारखे. फक्त हे खूप छोटे आहेत आणण 
त्यांना पखं आहेत.” 

आई गालातल्या गालात हसली. “यातला प्रत्येक ऑर्कि ड माझ्या 
आखडू आणण जाडजूड अंगठ्याच्या अचकू मापाचा आहे!” 



पढुल्या ददवशी सकाळी, जोन ेलेडीज स्स्लपर ऑर्कि डबद्दल जास्तीत 
जास्त वाचन सरुू केलं. ममस मॅकइंटायरने त्याला शोर्कामात मदत केली 
आणण नतच्या मागिदशिनाखाली त्यांनी एक योजना तयार केली.   

आता दर दसुऱ्या ददवशी जो दलदलीत परतून तेथील पाण्याची पातळी 
तपास ूलागला.  

त्याने बीव्हर बांर्ातल्या काही फांद्या आणण झाड ंहटवली आणण 
गरजेएवढंच पाणी तळयाकड ेवाहात राहील हे पादहलं.  

एक डहाळी हातात घेऊन त्याने ऑर्कि डच्या रोपट्यांचं परागीकरण 
केलं. तेव्हा त्यांच्या शेंगांमर्ल्या बबया बाहेर ननघाल्या आणण मातीत 
पडल्या.  



त्याने खुरटी झाडझंडुपं कापली आणण घनदाट छायेतली ऑर्कि ड 
सयूिप्रकाश असलेल्या दठकाणी प्रत्यारोपीत केली.   

पनु्हा त्या दठकाणी परतल्यावर मात्र बीव्हरने बांर्ामध्ये केलेल्या 
फटी भरलेल्या आहेत, असं जोला नहेमी ददसत असे. पण त्याला 
याने काही फरक पडत नसे. त्याला उमगलं होतं की बीव्हर स्वत:च्या 
घराचं रक्षण करत होत.े   

ऑर्कि ड खायला येणाऱ्या हरणांना जो पळवनू लाव ूलागला. तो 
माशा आणण त्याला चाव ूपाहाणाऱ्या डासाचं्या झुडंींशीही झुंजला. 

“कर्ीतरी,” तो म्हणाला, “झाडींमध्ये जेवढे र्कड ेआहेत त्यापेक्षा 
जास्त लेडीज स्स्लपर ऑर्कि ड दलदलीत ददसतील.” आणण तो तोंडान े
मशटी वाजव ूलागला.    



दहवाळा सरुू झाला तवे्हा त्याने बचि, अॅश आणण देवदार इत्यादी 
झाडांची छाटणी केली. यामळेु बफािने झाकली गेलेली जमीन ऊबदार 
उन्हान ेन्हाऊन ननघाली. पडलेली झाड,ं फादं्या त्याने आपला घोडा 
मेजरच्या मदतीने खेचनू घरी आणल्या.   

नंतर, रस्त्याच्या टोकाला असलेल्या कारखान्यात त्याने झाड ेकापनू 
घेतली. आपल्या वडडलांच्या मदतीने जो कापलेल्या लाकडाचं्या नावा बनव ू
लागला. उरलेल्या लाकडांपासनू त्याने खेळण्यातले ट्रक आणण रेल्वे 
बनवल्या.  

“दलदल स्वत:चं जतन करण्यासाठी कमाई करतंय, बाबा,” एकदा 
दपुारी जो बाबांना म्हणाला.  

मग वडील हसले आणण त्यांनी लाकडाचं भंगार चलुीत फेकलं. “मला 
वाटतं तुझं बरोबर आहे, बेटा.” 



जोने झऱ्याला आलेला परू आणण उन्हाळयातल्या दषु्काळात ऑर्कि डना 
वाचवलं. त्याने वादळवारे आणण उद्योगी बीव्हरपासनूही त्यांचं रक्षण केलं. 
हे काम करता करता जो मोठा झाला, त्याचं लग्न झालं आणण त्याचं 
स्वत:चं कुटंुब बनलं. शते आणण जमीन त्याला वारसाहक्काने ममळाली. 
तो कर्ीही एक चागंला शतेकरी बन ूशकला नाही. त्याला लाकडी काम, 
मॅपल सीरपचं उत्पादन आणण ऑर्कि ड उगवण्यात मजा येत होती.  

हळूहळू त्याच्या प्रयत्ांना यश ममळू लागलं. 

ददमाखदार लेडीज स्स्लपर ऑर्कि डची संख्या वाढू लागली. त्यांची मळंु 
नसांसारखी मातीखाली पसरली. त ेआता एकटे नाही तर समहुांमध्ये उगव ू
लागले. काळाबरोबर त ेदटकले आणण भरपरू पसरले.   



सोळाव्या उन्हाळयाच्या आसपास, एकदा सकाळी, जोने घरात 
राहाणाऱ्या आपल्या सवाित र्ाकट्या मुलीला वर बोलावलं. “चल रोडनेा, 
आपण लेडीज स्स्लपर ऑर्कि ड बघून येऊ.” 

रोडनेाने बबछान्यातून उडी मारली. थोडयाच वेळात ती आणण नतच े
वडील दलदलीत गुडघाभर पाण्यात उभे होते. त्यांच्या आजुबाजुला 
पाणसाप र्फरत होते. एक घार त्यांच्या डोक्यावर आकाशात नघरट्या 
घालत होती. नतच्या वडडलांसारखचं, रोडनेासुद्धा सापांना घाबरत नव्हती. 
सापही ननसगािच्या योजनेचाच दहस्सा आहेत, हे नतला उमगलं होतं.  

ते शांतपणे उभे रादहले आणण भोवताली पसरलेली रानटी ऑर्कि डची 
चादर बघू लागले. मग अचानक रोडनेा ओरडली, “बाबा, उडी मारा!” 
त्यांनी डॅ्रगनफ्लायसारखी वर उडी मारली. ते जममनीवर आले तेव्हा 
परृ्थवी आणण त्यांच्या आजुबाजुच्या प्रत्येक सजीवाने वर उडी मारली. 
रोडनेा आनंदाने ओरडू लागली. दलदलीत पुन्हा बहर आला.  



“तुम्हाला काय वाटतं, आज र्कती लेडीज स्स्लपर 
ऑर्कि ड असतील?” रोडनेाने ववचारलं.  

हसत हसत वडील म्हणाले, “झुडपांमध्ये जेवढे र्कड े
आहेत, त्यांच्यापेक्षा जास्त.” 

रोडनेा आनंदाने ओरडली आणण नतने हवेत पुन्हा उडी 
मारली. जोने तोंडाने मशटी वाजवली. मग ते उडया 
मारत, ओरडत आणण मशट्या वाजवत रादहले. शवेटी, 
त्यांच ेपाय चचखलात घसरले आणण ते जनावरांसारखे 
घसरून खाली पडले.  



पुढची सात वर्,े जो आणण रोडनेाने लेडीज स्स्लपर ऑर्कि डच ंसंगोपन केलं. त्यातून काही 
हजार रोपटी दलदलीत उगवली.  

पडिन शतेावर दमुीळ रानटी ऑर्कि ड उगवल्याची बातमी आगीसारखी पसरली. दरवर्ी शकेडो 
लोक ऑर्कि डचा बहर बघायला नतथे येऊ लागले. जो आणण रोडनेाच्या शतेघराच्या दरवाजावर जे 
कुणी गेले त्यांच ंत्यांनी उदार मनाने स्वागत केलं.  

दहवाळयात एकदा र्कत्येक फूट खोल बफि वषृ्टी झाली तेव्हा जो शांतपणे मतृ्युला सामोरा गेला.   

जोच्या मतृ्युनंतर काही काळाने, त्याच्या कुटंुबबयांनी त्याच्या इच्छेचा सन्मान केला आणण 
त्या प्रांताच्या संवर्िन प्राचर्करणाकड ेसोळा हजार लेडीज स्स्लपर ऑर्कि डची देखभाल करायच ं
काम सोपवल.ं त्यांनी  खात्री केली की सोळा हजार लेडीज स्स्लपर ऑर्कि डची वसाहत नेहमी 
समदृ्ध राहील. ऑर्कि डच ंरक्षण करण्यासाठी आणण पाहुण्यांना दलदलीच्या जममनीवर चालण्यासाठी 
नवा रस्ता बनवण्यात आला.  

आज तुम्ही नतथे गेलात तर तुम्हाला रोडनेा भेटू शकेल.  

नतला ववचारा, “आज र्कती लेडीज स्स्लपर ऑर्कि डना बहर आलाय?” 

ती तुम्हाला उत्तर देईल, “ही कॅनडा आणण कदाचचत उत्तर अमेररकेतलीही सवाित मोठी वसाहत 
आहे.”  

आणण ती बरोबर बोलत असेल.  

समारोप 


